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VI. Helsovårdsnämnden. 

Då såväl clen af Helsovårdsnämnden afgifna årsberättelsen för 1895 

som ock en af öfverläkaren vid Maria sjukhuset, D:r Sievers utarbetad 

berättelse för sagda sjukhus under samma tid blifvit särskildt till tryck 

befordrad, intagas här från desamma bland efterföljande tabellbilagor 

endast en del statistiska och ekonomiska uppgifter äfvensom en situa-

tionsplan för Maria sjukhusets område med derå redan utförda samt fram-

deles till utförande föreslagna byggnader. 

VII. Folkskoledirektionen. 

Den af Folkskoledirektionen afgifna berättelsen för läseåret 1894— 

1895 angående folkskoleväsendet i Helsingfors är med undantag af ta-

bellbilagorna, hvilka meddelas längre fram, af följande lydelse: 
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„1 don egentliga folk-
skolan Sept. 1 Dec. 18 Maj 31 36 200 24 a 32 

I skolan för försummade 
barn Sept. 1 Dec. 18 Maj 31 36 200 24 

1 fortslittningsskolan . . Okt. 1 Dec. 18 Maj 31 32 174 14 å 16 

Helsingfors stad bekostade cletta läseår 5 högre, 54 lägre, 2 förbe-

redande och 4 fortsättningsskolor. De högre skolorna hade 87 afdelnin-

gar: å högsta eller 4:de årsklassen 15 (7 finska, 7 svenska och 1, hvarå 

undervisades på både finska och svenska), å 3:dje klassen 17 (8 finska 

och 9 svenska) å 2: dra klassen 26 (14. finska, 11 svenska och 1 svensk-

finsk) samt å lista klassen 29 afdelningar (14 finska, 14 svenska och 1 svensk-

finsk). Af de lägre skolorna voro 29 finska, 24 svenska och 1 svensk-

finsk. I de förberedande skolorna (skolor för försummade barn), 1 finsk 

och 1 svensk, undervisades, likasom i de lägre folkskolorna, flickor och 

gossar tillsammans. I en högre folkskola (å Sveaborg) blefvo å alla där-
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varande 3 årsklasser gossar och flickor gemensamt undervisade. Der be-

gagnades ock vid undervisningen landets båda språk såväl i den högre 

som i den lägre skolan. Två nya lägre skolor, hvarclera finska, blefvo 

under året inrättade. Afdelningarnas antal å de högre skolorna hade 

sedan föregående år vuxit med 10. Af de nytillkomna voro 4 finska, 

3 svenska och 3 svensk-finska. 

I början af läsåret afgiugo från skolorna till annan värksamhet lä- Förändring-ar 
inom lärareper-

raren vid högre svenska gosskolan Oskar Rosenqvist och lärarinnan vid sonaien. 

en lägre svensk folkskola Alexandra Maria Trygg. I skolornas tjänst 

trädde samtidigt utnämda lärarinnan för en lägre svensk skola Fanny 

Rosqvist och utnämde läraren vid högre finska gosskolan Tuomas Raussi. 

— Tjenstlediga under året voro : för sjuklighet lärarinnan vid högre sven-

ska flickskolan Johanna Charlotta Strömberg, född Erling, och läraren vid 

högre svenska gosskolan Adolf Nordman (under vårterminen) samt för 

idkande af studier lärarinnan vid högre svenska flickskolan Rosa Natalia 

Vallen, lärarinnan vid en lägre svensk skola Alma Amanda Markelin, 

lärarinnan vid högre finska flickskolan Maria Elisabet Friberg och lära-

ren vid högre finska gosskolan Tuure Gottlieb Saarvio. — I mars 1895 

afled lärarinnan vid högre finska flickskolan Hertta Helmi Corander. — 

Såsom vikarier tjänstgjorde vid skolorna: under största delen af året se-

minaristen Karl Magnus Hildebrand och studenterna Gustaf Viktor Puu-

ska och Karl Sederholm samt seminaristerna Ida Karolina Blomqvist, Phebe 

Vilhelmina Candolin, Anna Johanna Hagman, född Hedman, Alclyt Beda 

Gisela Hultin, Valborg Idestam, Lydia Leinberg, Erika Vilhelmina Lind-

roos, Karin Stenius, Anna Julia Studd, född Forsström, Elin Matilda 

Vikman, Anni Alvina Vikstén och Ebba Augusta Ost, född Hjelt, samt 

kortare tid f. d. lärarinnorna Adéle Damsten, född Roos, Ida Elisabet 

Vatanen, Jenny Hedengren, Vilhelmina Helenius, Ina Rothman och Lydia 

Sojonen jämte seminarist erna Ingrid Charlotta Fagerström, Adèle Gustaf-

son, Amalia Juntunen och Sigrid Naema Mannström. — I slutet af läs-

året antogos: till nya lärare vid högre finska gosskolan seminaristerna 

magister Frans Gabriel Valdemar Sippel och studenten Ivar Magnus Si-

relius; till lärarinnor vid högre finska flickskolan seminaristerna Hilda 

Josefina Auer, f. Pitkänen, Karolina Adolfina Enroth, Alexandra Vilhel-

mina Flinck, Fanny Elisabet Lampén och Olga Maria Moberg (alla fem 

transporterade från stadens lägre folkskola); till lärarinnor vid högre 

svenska flickskolan seminaristerna Irene Leontine Frelander och Valborg 

Idestam (den förra transporterad från lägre skola i staden), till lärarinnor 
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vid lägre finsk skola studenten Jenny Elisabet Hedengren samt seminaristen 

Lydia Rosina Lemberg, Agnes Viktoria Vivika v. Konow, Aldyt Beda Gi-

sela Hultin, Elin Matilda Vikman, Kaino Matilda Pantsar ocli Anna Kol-

jonen; samt till lärarinnor vid lägre svensk skola f. d. lärarinnan Mar-

gareta Johanna Nordmann, född Söderman, och seminaristen Irene Vil-

helmina Charlotta Rosenlindt. — Stadfästelsebref utfärdades åt lärarene 

Mats Forss och Viktor AVeissmann samt åt lärarinnorna Ainona Forss, 

Jenny Fredenberg, Anna Frisk, Irene Malm och Alma Sederholm. 

Elevernas upp- Från de lägre afdelningarna måste sex gossar för oseder aflägsnas, 
förande och hel- t p i t i p i -

sotiiistånd- och uppmanades föräldrarna att söka ta dem intagna i någon at de tre 

förbättringsanstalter, som finnas i länet. — Kroppsstraff engång under 

året med inspektors begifvande användt på en gosse för uppenbart trots. 

— Hälsotillståndet godt. 

Glåfvor och pre- Utom de klädes- och skoplagg för ungefär 10,500 mark, som under 

året åt fattiga elever, for att underlätta deras skolgång, af förhanden-

varande fonder och anslag af kommunen utdelats, skänkte fru kornmer-

serådinnan A. Sinebrychoff till julen flere hundra klädespersedlar till ut-

delning åt de flitigaste bland de fattiga barnen. — Vid årsexamen utlof-

vades åt fyra från de högre flickskolorna utdimiterade elever hemgifts-

belopp ä 500 mark ur Karamsinska hemgiftsfonden; och flere andra, 

såväl gossar som flickor, hvilka med beröm genomgått folkskolan, erhöllo 

löfte om mindre insatser i stadens sparbank. Till dessa insatser anslogs 

ett belopp af 1,900 mark ur skolornas öfriga belöningsfonder. 

Folkskoledirek- Folkskoledirektionen, som under läsåret haft tio sammanträden be-

tionen. ^ ^ ^ närvarande af professorn F. Gustafsson (ordförande), arkitekten 

T. Höijer, magistern E. Lagerblad, handlanden A. L. Mellin, professorn 

K. R. Vahlfors och slaktaremästaren C. F. Vikström. Herrar Höijer och 

Lagerblad, som voro i tur att afgå, återvaldes. Lärarpersonalen har för 

det ingångna läsåret icke ännu utsett någon representant för sig i direk-

tionen, hvarför tils vidare däri kvarstår den under förra året valda leda-

moten lärarinnan Alma Hallberg. 
Resebidrag till På förslag af direktionen beviljade Stadsfullmäktige ett belopp af 
laiaiê och Ku a ^ q q m a r k a t t i poster af 150 mark lämnas såsom resebidrag åt 4 lärare rinnor 

sökande af s k o l - 0 C J 1 ^ l ä r a r i n n o r f ö r besökande af skolmötet i Stockholm under sistlidne 
motet i Stock-

hoim. augusti månad. Lärarene M. Hertz, M. Holmberg, M. Thors och J. Vihl-

man samt lärarinnorna F. Calamnius, A. Lagus, E. Mattsson, F. Niska-

nen, A. Nor ring, E. Pellinen, A. E, Stenberg, M. Stenberg, V. Sundvall 

och E. Åkesson kommo i åtnjutande af dessa resebidrag " 


